
STAP 1
PRIK EEN DATUM
Datum geprikt? Mail ‘m dan naar 
actie@warchild.nl zodat we jullie op de 
voet kunnen volgen. 

STAP 2 
IEDEREEN MOET HET WETEN
Gebruik alle materialen uit het 
War Child-sponsorlooppakket om 
iedereen te informeren over de 
sponsorloop. Hang de school en de 
wijk vol met de posters, informeer alle 
ouders met de brief en doe met kinderen 
de  War Child-gymles. Je kunt ook een 
voorlichter van War Child uitnodigen om 
de leerlingen meer te vertellen over War 
Child. Dat motiveert en inspireert. 

STAP 3 
OP ZOEK NAAR SPONSOREN
In het sponsorlooppakket zit een speciale 
sponsorloopkaart. Daarmee kunnen 
leerlingen familie, vrienden en buren 
vragen om ze voor een bepaald bedrag 
per rondje te sponsoren. 

STAP 4 
QR-CODE
Om het nog wat makkelijker te maken, 
kan de school bij ons een QR-code 
aanvragen gelinkt aan de actie. Zo kun je 
nog sneller en eenvoudiger geld ophalen. 

STAP 5 
PARCOURS
Bedenk een uitdagend 
parcours die leerlingen 
meerdere keren kunnen rennen. In het 
sponsorlooppakket zit een stempelkaart, 
dus na elk rondje kunnen ze een stempel 
halen. 

STAP 6
HET EINDBEDRAG
Print de speciale cheque 
uit het sponsorlooppakket en 
noteer het eindbedrag. Je kunt ook 
vragen of een van onze voorlichters 
de cheque in ontvangst komt nemen. 
Het bedrag kan vervolgens worden 
overgemaakt op jullie actiepagina of 
worden overgemaakt naar 
NL24INGB 000 000 6669 
t.a.v. War Child.

SPONSORLOOP
ORGANISEREN

VEEL WERK?

EEN

Welnee! Wij loodsen je er doorheen in zes stappen:

DIT IS EEN

ACTIE VOOR



SPONSORLOOP
EXTRA TIPS

ZET ,M OP! 

War Child zorgt voor een veilige plek waar kinderen in oorlog kunnen 
spelen en sporten. Tijdens het sporten vergeten de kinderen hun angst, 
worden weer blij en maken nieuwe vrienden. Met de opbrengst van de 
sponsorloop kan War Child nóg meer kinderen in oorlog helpen zodat 
ze hun nare ervaringen kunnen verwerken en weer een beetje 
sterker worden. 

Zet de school op z’n kop en hang ‘m 

vol met de posters. Slim, want zo kan 

niemand om de sponsorloop heen. 

Gebruik vooral ook alle materialen uit 

ons sponsorlooppakket om het jezelf 

extra makkelijk te maken. 

Een veilig parcours is belangrijk! Heb 

je misschien een vergunning nodig of 

gebruik je het schoolterrein? Neem 

ongeveer 100 meter per rondje voor 

de onderbouw, 150 meter voor de 

middenbouw en voor de bovenbouw 

een rondje van 200 meter. 

Doe de War Child-gymles om meer te 
weten te komen over de activiteiten die 
War Child doet met kinderen in oorlog. 

Vertel de leerlingen alles over het 

werk van War Child. Dat kan door een 

voorlichter of het War Child-lespakket 

aan te vragen. Dan weten de leerlingen 

precies waarom ze zich in het 

zweet werken! 

Doe een warming-up voor de start. Dat 
kan de warming-up zijn van de War Child-gymles. 

Print de stempelkaart op dik papier en 
prik er een gaatje in zodat leerlingen 

deze om hun hals kunnen hangen. Zo raken ze de stempelkaart tijdens het rennen niet kwijt. 

Vergeet niet om jullie succes te vieren 

na afl oop. Maak er een feestje van, jullie 

hebben het verdiend!


